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شرح منظومة الزمزمي 

 في علوم القرآن

 معالي الشيخ الدكتور
 عبد الكريم بن عبد اهلل اخلضري

 عضو هيئة كبار العلماء

 وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

                           

 جامع البلوي ابملدينة املنورة املكان: مل يذكر يف املادة اتريخ احملاضرة:
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 (8)منظومة الزمزمي في علوم القرآن شرح
 

 الشيخ: عبد الكريم بن عبد هللا الخضيرمعالي 

    
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، سم.

 وعلى آله وصحبه أجمعين. ،على نبينا محمدوصلى هللا وسلم  ،الحمد هلل رب العالمين
يانا وال ،العظيموانفعه بالقرآن  ،وارفعه ،اللهم اغفر لشيخنا  يا غفور يا رحيم. ،حاضرين والمستمعينوا 

 النوع الثالث: المجاز. :-حمه هللا تعالىر -قال الناظم 
 بااارخمنهاااا اختصاااار الحااا   تااار  ال 
 

 والفاااارد جماااا  نن يجااااز عاااان آخاااار  
 واحااااااااادثا مااااااااان المثناااااااااى والااااااااا    

 
 عقااان عااان ضاااد لاااه أو ع ااا      

 ساااااااااااااااابب التفااااااااااااااااا  الت رياااااااااااااااار  
 

 زياااااااااااااادخ تقاااااااااااااديم أو تااااااااااااا خير  
 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،ب العالمينالحمد هلل ر  

 أما بعد:
بعود أن أنىوى الكوالم  ،، النوع الثالث من أنوواع العقود الرابو "النوع الثالث: المجاز": -رحمه هللا تعالى-فيقول الناظم 

 ،، ذكور المجواو ولوم يوذكر الحقيقوة، لوم يوذكر المتقوابال ذكور النووع الثالوث ولوم يوذكر مقابلوه ،على الغريوب والمعورب
لكن ذكر ما يخرج عن هوذا  ،هي األصل، كل الكالم على أصله حقيقةوهنا ذكر المجاو ولم يذكر الحقيقة، لماذا؟ 

 .األصل
 ؛وضو  لوه اسوتعمال اللفوظ فوي غيور موا  :استعمال اللفظ في غير ما وض  لوه، المجواو :المجاو يعرفه من يقول به

 -.أو من التجوو ،من استعمال الحقيقة إليه ،وهو العبور واالنتقال :إما من الجواو
ذا بحثنا في كتب اللغة هل نجد موا يودل علوى المعنوى الوذد يريدونوه مون هوذه المواد ؟ يعنوي فىول المسوللة لغويوة،  :وا 

 ،ليىوا فوي كتوب اللغوةد موا يودل عأن نجولو كان المسللة اصطالح شرعي وعرف شرعي وحقيقة شرعية ال يلوم  ،في
ممووا تعريفووه فووي كتووب اللغوة موون العوورب األ حوواح  دإال أنوه يوجوود موون بعوود مووا يودل علووى أصوولىا، لكوون المجوواو هول نجوو

 :اإلجاو  ملخوذ  من أيو؟؟  والوا ،نوع من أنواع التحمل :اإلجاو  :حينما  ال :يستمسك به لمن يثب  المجاو؟ يعني
اصوطالح خواع،  ،عورف خواع عنود أهول العلوم ،شرعيةذه حقيقة عرفية ال بلس، لكن ه ،وهو العبور :من الجواو

 .وال يلوم أن يوجد لىا ما يدل عليىا بالمطابقة في لغة العرب
 :لكوون مووا يوودل عليىووا بالمطابقووة ال يمكوون ال يلوووم، مووثاًل  ،وكثيوور موون االصووطالحا  الشوورعية يوجوود مووا يوودل ألصوولىا

إال أن  ،المعروفووة تختلوو  عوون هووذا والىيئووةشوورعية علووى الكيفيووة الصووال  ال ،الوودعا  :الصووال ، الصووال  فووي األصوول
 ا.الدعا  جو  من أجوائى

كمووا  وورر ذلووك شوويخ اإلسووالم فووي حقيقووة اإليمووان لغووة  ،فالحقووائا الشوورعية تشووتمل علووى الحقووائا اللغويووة وتويوود عليىووا
؟ اموا وضو  لوه يسومى مجواوً في كتاب اإليمان، فىل في لغة العرب ما يدل على أن استعمال اللفظ في غير  اوشرعً 
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 -مون وجىوة نظرنوا-وهل يستعملون اللفظ في غير ما وض  له؟ أو نقول: إنىم إذا استعملوه في غير موا وضو  لوه 
الحيوان  :صار استعمالىم له فيما وضعوه له، يعني: حينما يضعون األسد يريدون به الرجل الشجاع، األسد حقيقته

هوول نقووول: إن هووذا اسووتعمال فووي غيوور مووا وضوو  لووه؟ موون الووذد وضوو   ،جاعفوواذا أطلقوووه علووى الرجوول الشوو ،المفتوورس
 هو الذد وض  الثاني، فىم الذين وضعوه.األول؟ 

وفوووي النصووووع مسوووللة خالفيوووة، فيىوووا  ،الخوووالف فوووي اسوووتعمال المجووواو ووجووووده فوووي لغوووة العووورب ،وعلوووى كووول حوووال
 .والتلييد والمعارضةالمؤلفا  وفيىا األ اويل والمقاوال  بين أهل العلم من األخذ والرد 

طواغو ، طواغو  لمواذا؟  :سومى فيوه المجواو مطوواًل  فصاًل  ،في الصواعا عقد فصاًل  -رحمه هللا تعالى-ابن القيم 
 ، وأطال في هدم هذا الطاغو .-جل وعال-عن هللا ألنه بواسطته توصل المبتدعة إلى نفي ما نفوه 

، "ل للتعبووود واإلعجووواوو  ن ووومنووو  جوووواو المجووواو فوووي الم  " :يلوووه رسوووالة فووو -رحموووه هللا-الشووويخ محمووود األموووين الشووونقيطي 
إن -موا يفيودنا  -رحموه هللا-عند أهول العلوم، لكون ال موان  مون أن نقورأ مون كوالم الشويخ الشونقيطي والمسللة معروفة 
 .-شا  هللا تعالى

او المجواو فوي منو  جوو "سومى هوذه الرسوالة:  ،ثم طبع  في آخر الجو  في آخر التفسير ،هذه رسالة طبع  مستقلة
 :-رحمه هللا تعالى-، في أولىا يقول "المنول للتعبد واإلعجاو

نبينووا محموود صوولى هللا عليووه وسوولم وعلووى آلووه  ،والصووال  والسووالم علووى أشوورف المرسوولين، بسووم هللا الوورحمن الوورحيم)
 ومن تبعىم باحسان إلى يوم الدين.وأصحابه 

مون أنوواع التحريو   ،أن يقو  فيوه موا و و  فوي التوورا  واإلنجيول الحمد هلل الوذد صوان هوذا الكتواب العويوو الجليول عون
ُروَن{ *ِفي ِ َتاٍب مَّْ ُنونٍ * ِننَُّه َلُقْرآٌن َ ِريمٌ }والتغيير والتبديل، و ال:  ُه ِنَّلَّ اْلُمَطهَّ ِننَّا }و ال:  ،[77-77]الوا عة:َّلَّ َيَمسُّ

نَّا َلُه َلَحاِفُظونَ  ْ َر َواِ   .[7]الحجر:{َنْحُن َنزَّْلَنا ال ِ 
 :بعد أما
ل   رأينا ل م ا فان ا  واإلعجواو للت عبُّود لو  ن والم   هوذا ألن ؛ينتبىووا ولوم القورآن، فوي المجواو بجوواو يقولوون  الوموان هوذا أهل ج 
 مووا نفووي وأن والجووالل، الكمووال صووفا  موون كثيوور لنفووي ذريعووة بالمجوواو فيووه القووول وأن مجوواو، فيووه ولوويس حقووائا كلووه
 القورآن أن الوذائا الحواذ  منوه يفىوم موا الرسوالة هذه في نبين أن أردنا ،م حال أنه في شك ال سنة أو كتاب في ثب 
 !حقيقة جدير  الكمال بغاية منه كلمة وكل حقيقة، غير منه شي  يكون  أن يمكن وكي  حقائا، كله
 .(عدل كلىا وأحكامه ،صد  كلىا أخباره ،[11-13]الطار :َوَما ُثَو ِباْلَهْزِل{*  ِننَُّه َلَقْوٌل َفْصنٌ }

 هللا أثبتىووا التووي والجووالل، الكمووال صووفا  نفووي موون وتحووذيرهم المسوولمين نصوويحة الرسووالة هووذه موون المقصووود)يقووول: 
 .(نفيه يجوو المجاو وأن ،مجاو أنىا بادعا  العويو، كتابه في لنفسه

موا  ،باإلمكوان أن يقوول  ائول: كوذب  ،اأسودً المجواو يجووو نفيوه، إذا  لو : رأيو  هذه من أ وى ما يبطول بوه المجواو، 
 .األنه ما رأى أسدً  ؛ال باطل؟ كالمه صحيحا  ، وكالمه صحيح و ارأي  أسدً 

َوَماْن } :هللا مون بواهلل أعلوم   هللا يصو    ال أنوه ومعلووم ،التعطيول وسوائل أعظوم مون ذلوك ألن ؛نفيه يجوو المجاو وأن)
 للتعبود لو  ن والم   فوي المجواو جوواو منو : وسوميته ،المقصوود فوي الشوروع انأو  وهوذا، [122]النسوا :{َأْصَدُق ِماَن ه ِ ِقايً  

 .وخاتمة فصول وأربعة مقدمة على ورتبته ،واإلعجاو
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 .القولين كال على القرآن في يجوو ال وأنه اللغة، أصل في المجاو و وع في الخالف ذكر في: المقدمة
 .لذلك أمثلة وذكر القرآن، في جواوه اللغة في الشي  جواو من يلوم ال أنه بيان في: األول الفصل
 .[77]الكى :{ِجَداًرا ُيِريُد َأْن َينَقضَّ } :نحو ،المجاو من أنىا وعموا آيا  عن الجواب في: الثاني الفصل
 تعلوا لىوا أموور علوى ويشوتمل الحقوائا، بعو  ونفوي المجاو بنفي تتعلا إشكاال  عن األجوبة في: الثالث الفصل

 .بالموضوع
 .عنىا المجاو نفي م  الصفا  آيا  في المقام تحقيا في: الراب  الفصل
 .الجدلية بالطر   الصفا  لبع  النافي مناظر  وجه في: الخاتمة
م ة  :المق د ِّ
 فوي مجواو ال إنوه": الفارسويُّ  علوي    وأبوو اإلسوفرائيني إسوحا  أبوو قوالف و وعوه، أصل في اخت لِّ    المجاو أن أواًل  اعلم
بكي ابن لىما عواه كما ،"أصاًل  اللغة  .(الجوام  جم  في السُّ

ألوو  فووي مجوواو القوورآن ولووم يعوورف لووه  ،أبووو عبيوود يعنووي: أول موون عوورف فووي هووذه التسوومية والتصووني  فووي المجوواو 
 سل .

ن)  ،"الالمو  الضويا " صواحب عنوه ذكوره كموا اللغوا  علوى غالوب المجواو أن: الفوتح أبوو تلميوذه الفارسوي ِّ  عن نقل وا 
 .العربية اللغة أساليب من أسلوب المجاو بنفي يقول من عند فىو امجاوً  بالمجاو ائلون الق يسميه ما وكل

ذا كان أسلوبً   في لغة العرب فىو حقيقة وليس بمجاو. امطرو ً  اوا 
 ،التقييود وعودم اإلطوال  عنود إليوه ينصورف وأنوه المعوروف، المفترس الحيوان على مثاًل  األسد إطال : أساليبىا فمن
 .غيره المراد نأ على يدل بما
 ال اإلطال ووين أحوود كووون  موون مووان  وال ،ذلووك علووى يوودل بمووا ا توورن  إذا الشووجاع الرجوول علووى إطال ووه: أسوواليبىا وموون
 ال وبعضووىا  يوود، إلووى يحتوواج فووال المقصووود افيىوو يتضووح األسوواليب بعوو  ألن إليووه؛ يحتوواج والثوواني ، يوود إلووى يحتوواج
 .(عليه يدل بقيد إال فيه المراد يتعين

إمووا  ؛الوذد يعوين المعنووى الموراد ،-علوى موا سوويلتي-الوذد يحتموول أكثور مون معنووى  :ثول المشووترك، المشوتركيعنوي: م
 من المتكلم.تصريح ، نعم، أو  رينة تدل عليه

 .المجاوا  أنواع جمي  هذا على و س ،محله في حقيقة منىما وكل)
 فوووي -هللا رحموووه- القووويم ابووون عالموووةال حققوووه كموووا ،أصووواًل  العربيوووة اللغوووة فوووي مجووواو إثبوووا  يمكووون فوووال هوووذا، وعلوووى

نمووا ،"الصووواعا"  وموو  عليووه، يوودل دليوول إلووى يحتوواج وبعضووىا دليوول، إلووى يحتوواج ال بعضووىا ؛متنوعووة أسوواليب هووي وا 
 كموا الشوجاع، الرجول علوى يودل ،يرموي أسوًدا رأيو : فقولوك الودليل، عن المستغني الظاهر مقام يقوم بالدليل اال تران
 .المفترس الحيوان على اإلطال  عند األسد لفظ يدل

، (الكنه رجل وليس بلسد؛ ألن األسد أبخر أيًضو ،تريد أبخريدل على أنك  ،يقرأ فتلثم  ا: رأي  أسدً اولو  ل  أيًض 
 كان  رائحته التي تنبعث من فمه  بيحة يسمونه أبخر.هو أبخر إذا 
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يودل علوى ذلوك، يعنوي: مثلموا أطلقووه علوى ما يمن  أن يطلوا حقيقوة عنودما  العربية اللغة في بالمجاو القائلين إن ثم
لوجووود وجووه الشووبه بينووه وبووين  ؛لوجووود وجووه الشووبه بينووه وبووين األسوود فووي الشووجاعة، يطلقونووه علووى األبخوور ؛الشووجاع

 األسد في الرائحة.
 :القرآن في إطال ه جواو في اختلفوا العربية اللغة في بالمجاو القائلين إن ثم)

يو ابوون موونىمو  مجوواو، القوورآن فووي يقووال أن يجوووو ال:  وووم فقووال ووو  نووداد خ   الشووافعية، موون القوواع وابوون المالكيووة، موون مِّ
 .والظاهرية

 هللا رحمىمووا- القوويم ابوون العالمووة وتلميووذه تيميووة، ابوون العبوواس أبووو الشوويخ القوورآن فووي المجوواو منوو  إيضوواح فووي وبووال 
 .أصاًل  اللغة في منعه أوضحا بل ؛-تعالى
 .القولين كال على امطلقً  القرآن في المجاو إطال  يجوو ال أنه: محقا منص  كل  بوله ويلوم به هللا ندين والذد
 بو ووع القوول علوى وأم وا واضوح، القرآن في المجاو فعدم -الحا وهو- أصاًل  اللغة في مجاو ال بلنه القول على أما

 .القرآن في به القول يجوو فال العربية اللغة في المجاو
 في اصاد ً  نافيه ويكون  نفيه، يجوو مجاو كل أن على بالمجاو القائلين إجماع :قرآنال في منعه على دليل وأوضح
نمووا بلسوود، هووو لوويس يرمووي، اأسوودً  رأيوو :  ووال لموون فتقووول األموور، نفووس  فووي بوولنهووذا  علووى فيلوووم شووجاع، رجوول هووو وا 
 .نفيه يجوو ما القرآن في أن ؛امجاوً  القرآن
 نفي جواو وبين القرآن في بالمجاو القول بين الوا   اليقيني اللووم اوهذ القرآن، من شي  نفي يجوو ال أنه شك وال

 هلل الثابتوة والجوالل الكموال صوفا  مون كثيور نفوي إلى ذريعة كان وأنه صحته، الخارج في شوهد   د القرآن بع 
 .العظيم القرآن في
 موون كثيوور فووي ذلووك نحوووال و  ل،نوووو  وال اسووتوا ، وال يوود، ال: فقووالوا ذلووك لنفووي المعطلووون  توصوول المجوواو طريووا وعوون
 أو النعمووة فووي عنوودهم مسووتعملة فاليوود مجوواوا ، عنوودهم هووي بوول حقائقىووا توورد لووم الصووفا  هووذه ألن الصووفا ؛ آيووا 
 القول طريا عن بالوحي الثابتة الصفا  هذه فنفوا ذلك، ونحو أمره، نوول والنوول االستيال ، في واالستوا  القدر ،
 .بالمجاو

 واإليموان لنفسوه، -تعوالى–هللا  أثبتىوا التوي الصوفا  هوذه إثبا  :الجماعةو  السنة أهل مذهب هو الذد الحا أن م 
 .تمثيل وال تعطيل، وال تشبيه، وال تكيي ، غير من بىا

 ينوت  نفيه يجوو مجاو وكل نفيه، يجوو القرآن من شي  ال: يقال أن هي القرآن في بالمجاو القائل مناظر  وطريا  
 فوي شوك ال أنتجىا الذد اال تراني القياس ومقدمتا كلية، النتيجة وهذه بمجاو، القرآن من شي  ال الثاني الشكل من

 لكوذب ايقيًنو صواد ة مقدموة ،نفيوه يجووو القورآن من شي  ال:  ولنا وهي منىما الصغرى  ألن بىما؛ االحتجاج صحة
:  ولنوا وهوي منىما والكبرى  بطالن،ال ضرورد  وهذا نفيه، يجوو القرآن بع :  ولك هو نقيضىا ألن ؛ايقينً  نقيضىا
 فوي يكفي الجدلية المقدما  ألن بصد ىا؛ اعترافىم ويكفينا بالمجاو، القائلين باجماع صاد ة نفيه يجوو مجاو وكل
ذا بصوود ىا، الخصووم اعتووراف  بولىووا  القوورآن موون شووي  ال:  ولنووا هووي التووي النتيجووة صووح  المقوودمتين تسووليم صووح وا 
 .المطلوب وهو بمجاو،
 .مبين عربي بلسان ألنه القرآن؛ في جاو العربية اللغة في جاو ما كل:  يل فان
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 .النظار أجم  و د جوئية، إال تصد  ال كلية هذه أن: فالجواب
يضوواح  اللغووة فووي جوواو مووا وكوول ،العربيووة اللغووة فووي جووائو المجوواو: يقووول بووه القائوول أن ،المنوواظر  طريووا علووى هووذا وا 
 .القرآن في جائو المجاو: األول الشكل من  ينت القرآن، في جائو فىو العربية
 اللغوة فوي جوائو المجواو:  ولنوا وهوي صود ىا، فور  علوى الكوالم ألن ؛اجدلي   اتسليمً  الصغرى  المقدمة سلمنا: فنقول

 و د بنقيضىا، نقول بل القرآن، في جائو العربية اللغة في جائو وكل:  وله هي التي الكبرى  نسلم ال ولكن العربية،
 جائو كل:  وله وهي ،النواع فيىا التي المقدمة فىذه سالبة، جوئية الموجبة الكلية نقي    أن النظار عامة ندع تقرر
 يجوو ما بع :  ولنا وهي سالبة، جوئية   هو الذد نقيضىا بصد  منتقضة موجبة كلية القرآن، في جائو اللغة في
:  ولوه هوي التوي الموجبوة الكليوة نفوي تحقوا السوالبة الجوئيوة هوذه صود  تحقوا فاذا القرآن، في بجائو ليس اللغة في
 و ووع كثور  الموجبوة كليتوه بىوا نقضونا التوي السوالبة الجوئيوة صد  على والدليل القرآن، في جائو اللغة في جائو كل

 مووا ذلووك فموون. نووواع بووال القورآن فووي ممنوعووة وهووي ،المجوواو كاستحسووان البيوانيين، عنوود اللغووة فووي المستحسوونة األشويا 
ه المعنود، البدي  أنواع من نوع وهو ؛الرجوع البالغة علما  هيسمي  :بقوله الناظم وحد 

وووووووووووووووم    س   بالحوووووووووووووووا سوووووووووووووووابا نقووووووووووووووو    و 
  

وووووووووووووووووور ِّ     ون   الرجوووووووووووووووووووع لِّسِّ اِّ  د   موووووووووووووووووواحِّ
 إلظىوار هوو إنموا بوالالحا فيوه السوابا نقو  ألن العظيم؛ القرآن في ممنوع وهو عندهم اللغة في المعنى بدي  فانه 

ل ه المتكلم  الوذد األول كالموه فيونق  رشوده، وراجو  عقلوه لوه ثواب أنوه يظىورفانوه  ،موثاًل  كالحب أمر من الحير و  الو 
 :وهير كقول للحا، مطابا غير حيرته و   في  اله

م   ي ْعفِّىوووووا لِّوووووم التوووووي بالوووووديار  ووووو    القِّووووود 
  

ي ر هوووووووووووووووا بلوووووووووووووووى   ي م   األرواح   وغ   والووووووووووووووود ِّ
 غيوور موون األول الكووالم  ووال ألنووه ؛اإظىووارً  "القوودم ي ْعفِّىووا لووم":  ولووه بووه يوونق  عنوودهم ،إلووى آخووره "وغي ر هووا بلووى": فقولووه 

 شك وال الحبيب، دار رؤية عند والتلثر الحب إظىار في اجدً  بلي  وهذا "الحا إلى فرج "ثم ثاب إليه عقله  شعور،
 ..." إلى آخره.الرجوع ومن"ضرور   القرآن في يجوو ال هذا مثل أن

من األساليب موا يستسواف فوي لغوة العورب، وال يجووو نظيوره فوي القورآن، فلويكن المجواو  هو يريد أن يثب  أن هناك
ذا ذكور شويئً -رحموه هللا-من هذا النوع، هو ذكر لىوذا أمثلوة كثيور   اسوتطرد فيوه، ثوم ذكور أشويا  ذكروهوا أمثلوة  ا، وا 

 للمجاو.
{}ِجاادَ  :تعووالى  ولووه فووي القوورآن فووي للمجوواو النووافي أيُّىووا تقووول مووا:  يوول فووان  [( سووور  الكىوو 77)] اًرا ُيِريااُد َأْن َياانَقضَّ
: و ولوووهاآليوووة،  ...[( سوووور  الشوووورى 11)] }َلاااْيَ  َ ِمْثِلاااِه َشاااْيٌ {: و ولوووه [( سوووور  يوسووو 28)] }َواْساااَ ِل اْلَقْرَياااَة{: و ولوووه

ْحَمِة{  اآلية. ...[( سور  اإلسرا 82)] }َواْخِفْض َلُهَما َجَناَح ال ُّلِ  ِمَن الرَّ
{:  وله أ ن   :فالجواب  ؛اللغة في المعروفةِّ  اإلراد  حقيقة على حمله من مان    ال [( سور  الكى 77)] }ُيِريُد َأْن َينَقضَّ

ووه ال مووا للجمووادا ِّ  يعلووم   هللا أل ن   ِِ َوَلِ اان َّلَّ َتْفَقُهااوَن : تعووالى  ووال كمووا ،لىووا نعلم  َُ ِبَحْمااَد اان َشااْيٍ  ِنَّلَّ ُيَساابِ  ن مِ  }َواِ 
 .[( سور  اإلسرا 22)]{ َتْسِبيَحُهمْ 

ل ْيوهِّ  ّللا    صولى - عليوه يخطوب   كان الذد الجْذع حنين البخارد   صحيح في ثب  و د ول م   ع  س   صوحيحِّ  فوي وثبو   ، -و 
رً  أعرف   إني)):  ال -عليه الصال  والسالم- أن ه مسلم ج  ل ي   يسلم   كان   اح   .((مكة   في ع 
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 ،االنقضا  إراد  الجدار ذلك   من -جل وعال- هللا   ي ْعلم   أن نم مانِّ    فال ،اجد   كثير    هذا وأمثال  
ووا -اأيًضوو- اآليووة هووذه عوون وي جوواب   من ا بم   فووي اإلطووال  عْنوود   اإلراد    تسووتعمل   العوورب كووونِّ  موون مووان    ال أن ووه موون  وود 
، معناها  موا اوكثيورً  ،محل ِّوه في حقيقة   االستعمالين وكال ،ذلك على القرينة داللة عند الميلِّ  في وتستعمل ىا المشىورِّ
، مشارف ةِّ  في د ااإلر  العرب   ت ستعمل   م ِّي   االنقضا  من الجدارِّ  كقربِّ  و وعهِّ   رب :أد األمرِّ  .إراد  س 

 :اأيًض  وجىين من [( سور  يوس 28)] }َواْسَ ِل اْلَقْرَيَة{:  وله عن والجوابإلى أن  ال في  وله: 
راد  القريةِّ  إطال  أ ن  : األول منا كما اأيًض  العربية اللغة أساليب   من اأهلى وا   . د 
 موون الحووذفِّ  عنوود اإلعووراب وتغييوور باال تضووا ، عليووه موودلول ألنووه ؛مووذكور كلن ووه المحووذوف المضوواف أن  : الثوواني
 :(الخالصة) في عقده كما ،اأيًض  اللُّغةِّ  أساليب

 خلفوووووووووا يووووووووولتي المضووووووووواف   يلوووووووووي وموووووووووا
 ج

ف ا مووووووووا إذا اإلعووووووووراب فووووووووي عنووووووووه  ووووووووذِّ  ح 
 ج

اللة   ي سمُّون   األصول علما  مِّن اكثيرً  ن  أ م   [( سوور  يوسو 28)] اْلَقْرَيَة{ }َواْسَ لِ :  ولوه نحو في المحذوف على الد 
 ؟ المفىوم من أو الصريح غير المنطو ِّ  من هي هل واْختلف وا، اال تضا  داللة

وور  إلووى أن  ووال:  وون   [( سووور  يوسوو 28)] }َواْسااَ ِل اْلَقْرَيااَة{: مثوول   أن   فظى   موون لوويس   وأن ووه باال تضووا ، عليووه الموودلول مِّ
، فووي بالمجوواو القووائلين   األصوووليين جمىووور عنوود المجوواوِّ  : مثوول   يشوومل   ال المجوواو حوود   أن   موو  غيوورهم، وأ ْحوور ى  القوورآنِّ

 معناهووا فووي تعملة  م ْسوو -الوون ْقعِّ  مجوواوِّ  موون بلن ووه القائوولِّ  عنوود- فيووه القريووة   ألن   [( سووور  يوسوو 28)] }َواْسااَ ِل اْلَقْرَيااَة{
، نما الحقيقي  ا  ها وا  ْمن ا و ود اإلعوراب، لتغييور المؤد د الن قعِّ   ِّب لِّ  من عندهم المجاو ج   مقتضوى، المحوذوف أن   ود 

 .العربية اللغة أساليب من ح ذف إذا الم ضافِّ  إعراب إليه المضافِّ  إعراب وأن  
 وسيلتي تمثيلىم بالنقع والوياد .

 وتريد   المثل   تطلا العرب   ألن   فيه؛ وياد  مجاو ال أن ه [( سور  الشورى 11)] ْيَ  َ ِمْثِلِه َشْيٌ {}لَ :  وله عن والجواب
 .العربِّية اللغةِّ  أساليب مِّنْ  أسلوب اأيًض  فىو الذا ، به
ل هِّ  في حقيقة وهو ْثل ك  : العرب كقول مح   فوي وجووده اهوذ ودليول   هوذا، ت ْفعول   أ نْ  لوك ينبغوي ال: يعنوي ،هوذا يفعل ال مِّ
اان َبِنااي ِنْسااَراِىيَن َعَلااى ِمْثِلااِه{: تعووالى كقولووهالكووريم،  القوورآنِّ  ووىِّد  : أد [( سووور  األحقوواف11)] }َوَشااِهَد َشاااِثٌد مِ   علووى ش 
 .حا أنه القرآنِّ 
ُِ َوَجَعْلَنا َلُه ُنوًرا َيْمِشي ِبِه ِفاي النَّااِ  َ َما: تعالى و وله َثُلاُه ِفاي الظُُّلَمااِ {}َأَو َمن َ اَن َمْيًتا َفَ ْحَيْيَنا ( 188)] ن مَّ

 .الظلما  في هو كمنْ  :يعني [سور  األنعام
 ل وه   وتودلُّ . األ ووال أظىورِّ  علوى بوه آمنوتم بموا: أد [( سوور  البقور 137)] }َفِإْن آَمُنوْا ِبِمْثِن َما آَمنُتم ِباِه{: تعوالى و وله
نت م بِّم ا آم نوا فانْ : "عباس ابن  را    ."بهِّ  آم 
 حقيقتووه؛ فوي مسوتعمل هنوا الجنواح أن [( سوور  اإلسورا 82)] }َواْخِفاْض َلُهَماا َجَناااَح الا ُّلِ {: تعوالى  ولوه عون ابوالجوو 
بطوه، وعضوده اإلنسان يد على حقيقة يطلا الجناح ألن ( 38)] }َواْضاُمْم ِنَلْياَ  َجَناَحاَ  ِماَن الرَّْثاِب{: تعوالى  وال وا 

 ومظىور جناحيوه، يرفو  البط؟ مريد ألن الرف ؛ ضد هو الذد لحقيقيا معناه في مستعمل والخف  [سور  القصع
 كموا لىموا، والتواض  لىما، الجانب لين عن كناية للوالدين الجناح بخف  فاألمر جناحيه، يخف  والتواض  الذل
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وول ى- لنبيووه  ووال ل ْيووهِّ  ّللا    ص  وول م   ع  س   [(215)( سووور  الشووعرا  812)] ِمِنيَن{}َواْخِفااْض َجَناَحااَ  ِلَمااِن اتََّبَعااَ  ِمااَن اْلُماا ْ : -و 
طال   .معروف أسلوب الجانب ولين التواض  عن كناية الجناح خف  العرب وا 
 حوواتم : ولووك فووي كاإلضووافة فيووه اإلضووافة ألن كثيوور؛ يظنووه كمووا المجوواو تسووتلوم فووال الووذل إلووى الجنوواح إضووافة وأمووا

 .بالكسر لالذِّ   را   على الذلول أو ة،الرحم من الذليل الجناح لىما واخف : المعنى فيكون  الجود،
ونقول عون ابون القويم، وطوول عنوه النقول، كوالم طويول، وأظنوه المواريوث تودل  -دليل المان -ثم ذكر منا شة الدليل 

 على أن الموضوع لن ينحسم. 
 طالب:.......

م جيود ورصوين ومتوين كعادتوه ال ال المسللة كل... ما يدين هللا به ويقتن  به معناه إلوام، لكن هذا كالم الشيخ كال
، الحا ما ينفى االستغالل من استغله على غير وجىه، فاستدالل المرجئة بلحاديث الوعد ونصوع -رحمه هللا-

الوعوود ال يجعلنووا ننكرهووا وال ننفيىووا، اسووتغالل الخوووارج لنصوووع الوعيوود ال يجعلنووا ننكرهووا وننفيىووا، ال، الحووا هووو 
 لى غير وجىه يبقى هو الحا، أما غيره فال. الحا، سوا  استعمل على وجىه أو ع

 طالب:.......
 انعم صار حقيقة في مكان، إذا نفى الحقيقة لما ا ترن بىا نعم ونفى حقيقة؛ لما ا ترن فيىا، لو  ال: ما رأي  أسدً 

 يكتووب؛ ألن األسوود إطال ووه علووى الرجوول الشووجاع حقيقووي، وكونووك تنفووي ألنووك تخيلوو  ارأيوو  أسوودً  ،يكتووب،  لنووا: ال
األسد..، ألنك لموا نفيو  إيو؟ تصوور ؟ أن األسود المفتورس، فنقوول: تصوورك هوذا خطول، فنفيوك المبنوي علوى هوذا 

 التصور خطل؛ لي؟ تصورك خطل؟ ألن األسد الحقيقي ما يكتب. 
 طالب:......

ل بولن الوذد يقوو  ما هو بلفظي صار له حقيقة ووا  ، وصار له آثار سيئة، إي؟ معنوى مثول موا  وول موثاًل  ،ال ،ال
العمل غير داخل في اإليمان، يعني مثلما يقول صاحب شرح الطحاوية يقول: الخالف لفظوي بوين المرجئوة وبوين 

 غيرهم، إي؟ معنى لفظي؟ يعني: ما يترتب عليه آثار؟! إذا ترتب  عليه آثار فىو خالف معنود.
 نرج  إلى كتابنا.

ثبو  المجواو، وأموا نفيوه الوذد نعتقوده هوذا نشورحه علوى يقول: النوع الثالث المجاو، نشرح كالمه علوى أسواس أنوه ي
 رأيه هو.

 النوع الثالث: المجاز
 هو استعمال لفظ في غير ما وض  له. 

يُ {*  }َفَ ْرِساُلونِ هذا يكثر في القصع، في  صع القورآن:  "منها اختصار الح  " ادِ  ُُ َأيَُّهاا الصِ  ( 24)] ُيوُسا
فلرسلوه فوصل إلى يوس ، و ال له: يا يوسو  { }َفَ ْرِسُلونِ م محذوف؟ كم بين اآلية واآلية من كال [سور  يوس 

ااْن َأيَّاااٍم ُأَخااَر{أيىووا الصووديا، ففيووه حووذف، وفووي آيووة الفطوور:  ٌخ مِ   بلىووا فوولفطر فعليووه، أو  [( سووور  البقوور 122)] }َفِعاادَّ
 فالواجب عليه عد ، هذا يسمونه مجاو حذف. 

التقوودير؟ إن أردنووا حووذف  [( سووور  يوسوو 12)] }َفَصااْبٌر َجِميااٌن{أو العكووس  أن يوؤتى بمبتوودأ ويتوورك خبووره "تاار  الخباار"
 الخبر "فصبر جميل صبرد" أو العكس "فصبرد صبر جميل".
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مثوال الجمو  عون الفورد:  "نن يجز عان آخار"يستعمل الفرد عن الجماعوة  اأن يستعمل مجاوً  "والفرد جمٌ  نن يجز"
نَساااَن َلِفااي ُخْسااٍر{ وهووو واحوود يعنووي: أرجعنووي، والعكووس:  [( سووور  المؤمنووون 99)] }َربِ  اْرِجُعااوِن{ ( سووور  8)] }ِننَّ اْلِْ

فيووه نظوور؛ ألن أل  اوالمووراد جميوو  النوواس، موو  أن إطووال  اإلنسووان علووى الجموو  علووى الجوونس كونووه مجوواوً  [العصوور
 ، استعمال حقيقي في هذا.اجنسية، فال يسمى مجاوً 

الضومير واحود، وهوو لمثنوى، األصول أن  [( سوور  التوبوة48)] َأَحا ُّ َأن ُيْرُضاوُِ{ }َوه ُ َوَرُساوُلهُ  ""واحدثا من المثنى
 يرضوهما. 

يعنووي: إطووال  العا وول علووى غيوور العا وول، إطووال  مووا يسووتعمل فووي العقووال  علووى غيوور  "والاا   عقاان عاان ضااد لااه"
لم إنموا يكوون للعقوال ، وهنوا جوا  بواوا : جمو  الموذكر السوا [( سور  فصل 11)] }َقاَلَتا َأَتْيَنا َطاِىِعيَن{العا ل، وعكسه 

 [( سووور  النسووا 3)] }َفااانِ ُحوْا َمااا َطاااَب{إيوو؟؟ السووموا  واألر ، ولفظووه:  [( سووور  فصوول 11)] }َقاَلَتااا َأَتْيَنااا َطاااِىِعيَن{
 ما( هذه لغير العا ل، وجا   باوا  النسا  وهن عقال .)

راد    "  ع اا "عاان ضااد لااه * أو  سووبب يعنووي: موون أنووواع المجوواو السووبب، إطووال  السووبب إطووال  المباشوور  وا 
َُ َأْبَنا ُثْم{السبب:  هول هوو يوذبحىم بيوده يباشور الوذبح أو يولمر بوه؟ يولمر بوه، فىنوا أطلوا  [( سور  القصع2)] }ُيَ بِ 

 المباشر  وأريد السبب.
ينِ االلتفا :  ال فاألصول أن يقوول: إيواه،  [( سوور  الفاتحوة2)] ِنيَّااَ  َنْعُباُد{*  }َمِلِ  َياْوِم الادِ  يِن{وا  ( 2)] }َمِلاِ  َياْوِم الادِ 
ألنه حقيقة  ؛هو يخبر عنه، إياه نعبد، فالتف  هنا، ويقول أهل العلم: إن في عد هذا من المجاو نظر [سور  الفاتحة

يقوول سوعد: "أعطوى النبوي  االلتفا  حقيقة ولو خال عن التجريد، أما إذا وجد معه التجريد مثول إيو؟؟ حوديث سوعد
 اوسعد جالس" موا  وال: وأنوا جوالس، هوذا فيوه تجريود، يعنوي: جورد مون نفسوه شخًصو ارهطً  -صلى هللا عليه وسلم-

ال فاألصل أن يقول: وأنا جالس، وفي عد هذا من المجاو ما فيه.  آخر تحدث عنه، وا 
تكرير هذا يقول: هذا مجاو بالتكرير، لكن هل  [( سور  النبل2-2)] ُثمَّ َ  َّ َسَيْعَلُموَن{*  }َ  َّ َسَيْعَلُمونَ التكرير: 

ال فكل التكرير اللفظي يصير مجاو.  هذا بالفعل مجاو أو استعمال حقيقي لتعظيم األمر وتلويله؟ وا 
( 11)] َشاْيٌ { }َلاْيَ  َ ِمْثِلاهِ يمثلوون بىوا  [( سوور  الشوورى 11)] }َلاْيَ  َ ِمْثِلاِه َشاْيٌ {ويواد :  "زيادخ تقاديُم أو تا خيُر"

 ، وأنه يطلا المثل ويراد الشي  نفسه.- تعالىرحمه هللا-وسمعنا جواب الشيخ  [سور  الشورى 
 الو)أو( هذه بمعنى الواو، وتلتي بمعنى الواو عند أمن اللبس، يقول ابن مالك: "تقديُم أو ت خيُر"

 وربمووووووووووووووووووووووووا عا بوووووووووووووووووووووووو  الووووووووووووووووووووووووواو إذا
 

 ........................  لم يل ِّ
ْرَناَثا{البي ، ويمثلون للتقديم والتلخير:  إلى آخر األصل أن الضحك مرتوب علوى  [( سور  هوود71)] }َفَضِحَ ْ  َفَبشَّ

ذا  لنوووا: إنىوووا البشووار ، أنىوووا بشووور  أواًل  ، ثوووم ضوووحك ، هوووذا إذا حملنوووا الضووحك علوووى حقيقتوووه المتبوووادر  الضوووحك، وا 
كووون فيووه تقووديم وال توولخير، وموون أسووما  ضووحك  معناهووا حاضوو ، كمووا يقووول بعضووىم أنىووا حاضوو  فبشوور  فووال ي

الحوووي  الضوووحك، هنووواك مووون يقوووول: إنوووه يمنووو  فوووي الغيبيوووا ، ويجووواو فوووي المحسوسوووا ؛ ألن المحسووووس يدركوووه 
اإلنسوان، ويحووس بووه، فيسووتطي  أن يعبوور عنووه، أمووا األموور الغيبوي فووال يسووتطي  إدراكووه وموون ثووم ال يسووتطي  التعبيوور 
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يبقوى أن موا دام العورب ال يعرفوون هوذه الكلموة لىوذا االسوتعمال، فلمواذا عنه، هذا  وول وهوو كموا تورون هوو وجوه، و 
 نلومىم بىا؟

 : المشتر :الراب النوع 
 قاااااارٌ  وويااااااٌن نااااااٌد والمااااااولى جاااااار  

 ج

 تااااااااااااااواٌب ال ااااااااااااااُي مضااااااااااااااارٌع ورا 
 

 في النوع الراب  من أنواع العقد الراب  من ما يرج  إلى األلفاظ: المشترك.  -رحمه هللا تعالى-يقول الناظم 
 ا، هول يسوتطي  إنسوان أن يقوول: كوذب  وأنو  رأيو  ذهًبوااللفظ الذد يحتمل أكثر من معنى، فواذا  لو : رأيو  عيًنو

من هذه األمور التي يشملىا اللفظ المشترك؟ ال يستطي ، حتى  ا، أو عين جارية، أو عين باصر ، رأي  واحدً مثاًل 
رأيو  وال فورد مون أفوراد المشوترك، يسوتطي  أن يقوول: يجوم بلنك لم تر  جميو  موا يطلوا عليوه المشوترك، يعنوي: موا 

، تقول الوجه معه، يقول: رأي  عينً  اكذب ، لكن هل يستطي  أن يقول: كذب  في مواجىتك، يعني: إذا كن  وجىً 
 له: كذب ، ما عندك ذهب وال عين جارية وال..، هذا اللفظ المشترك، والمراد به المشترك اللفظي.

رو ، القور  يطلوا ويوراد بوه الحوي ، ويطلوا ويوراد بوه الطىور، وجوا  موا يودل علوى هوذا، وموا وواحد القو "قر "يقول: 
-، وبكول مون اللفظوين أخوذ بعو  العلموا ، وشويخ اإلسوالم ايدل علوى هوذا مون لغوة العورب، ومون النصووع أيًضو

يقوووول شووويخ  مثووول بوووالقر  لقوووولىم الوووذد يكوووادون يتفقوووون عليوووه: أن حكوووم الحووواكم يرفووو  الخوووالف، -رحموووه هللا تعوووالى
اإلسالم: "إن حكم الحاكم، المراد بالحاكم الذد حكمه يرف  الخالف من يعرف الخالف، ويستطي  أن يورجح، نعوم 
فاذا رجح أحد المحتملين ارتف  الخالف، أما شوخع ال يودرد موا الطىور مون الحوي ، ومثول بىوذا، يقوول: الحواكم 

والحوي ؟ موا لوه عال وة بىوذا؛ ألن رفعوه للخوالف  الذد هو شبه عامي، هل يستطي  أن يرف  الخالف فوي الطىور
 حينئذ  تحكم، إذا كان من غير سابا معرفة.

يطلووا علووى الطىوور والحووي ، وويوول تطلووا ويووراد بىووا كلمووة عووذاب، أو واد  فووي جىوونم، كمووا رواه   وور  "قاار  ووياان"
 الترمذد عن أبي سعيد.

يطلوا ويوراد بوه األعلوى، المعتِّوا،  "والماولى"بوه الضود  يطلا ويراد به الشبيه، والمثيل، والنظير، ويطلا ويوراد "نٌد"
 ويطلا ويراد به األسفل، المعت ا.

-توواب، فيطلوا علوى هللا  -جول وعوال-وهللا  [( سوور  البقور 888)] }ِننَّ ه َ ُيِحابُّ التَّاوَّاِبيَن{ تواب""والمولى جر  * 
 على العبد الذد يكثر من التوبة. ا، ويطلا أيًض -جل وعال

}َفَسااْوَ  علووى واد  فوي جىوونم:  امووا يقابول الرشوود، يطلوا ويووراد بوه موا يقابوول الرشود، ويطلووا أيًضو علوىيطلووا  ي""ال ا
 نسلل هللا العافية. [( سور  مريم29)] َيْلَقْوَن َغيًّا{
 ويراد به الحال، ويطلا ويراد به االستقبال. يطلا "المضارع"
ه الفراف من الفعل، يطلا ويوراد بوه الشوروع فوي الفعول، الماضوي ويراد به إراد  الفعل، يطلا ويراد ب يطلاالماضي 

))إذا ركووو  يعنوووي: فووورف مووون التكبيووور  ))إذا كبووور فكبوووروا((يعنوووي: إذا أرد   [( سوووور  النحووول92)] }َفاااِإَ ا َقاااَرْأَ  اْلُقاااْرآَن{
 يعني: شرع في الركوع فاركعوا. فاركعوا((
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ِلاٌ  َيْ ُخاُ  ُ انَّ َساِفيَنٍة َغْصاًبا{موام: يطلا ورا  ويراد بوه الخلو ، و ود يوراد بوه األ "ورا" ( سوور  79)] }َوَ ااَن َوَرا ُثام مَّ
 ، ترج  بنا األلفاظ القرائن تدل عليه، السيا  والقرائن يستدل بىا على المراد.أمامىميعني:  [الكى 

 أحسن هللا نلي .
 النوع الخام : المتراد .

 مااااان  ا  ماااااا قاااااد جاااااا   اْلنساااااانِ 
 لعاااااااااا ابُ والاااااااااايم والبحاااااااااار  اااااااااا ا ا

 

 وبشاااااااااار فااااااااااي مح اااااااااام القاااااااااارآنِ  
 رجاااااااا  ورجااااااااز جااااااااا  ياااااااااا أوابُ 

 ج

 :-رحمه هللا تعالى- المؤل يقول 
 النوع الخام 

مووون أنوووواع العقووود الرابووو  المتووورادف، لفظوووان أو أكثووور بووواوا  معنوووى واحووود، عكوووس المشوووترك، اللفوووظ واحووود بووواوا  معوووان  
 متعدد ، وهنا ألفاظ متعدد  باوا  معنى واحد.

والبشور، اإلنسووان  " اْلنساان"موا جوا  مون األلفواظ لمعنوى واحود  "ماا قاد جاا "أد: مون المتورادف  "مان  ا "يقوول: 
 المحكم. القرآنمن إضافة الصفة إلى الموصوف يعني: في  "في مح م القرآن"والبشر واحد، جا  ذلك 

اها واحد، وكلىا جا   العذاب والرجس والرجو معن "  ا الع اب"معناهما واحد، فىما من المترادف  "والبحر"واليم 
، علوى أن مون أهول -جل وعال-في القرآن، جا  ذلك في القرآن، يا أواب، يا كثير األوبة والتوبة والرجوع إلى هللا 

العلووم موون يمنوو  المتوورادف ويقووول: ال يوجوود فووي لغووة العوورب كلمتووان متطابقتووان موون كوول وجووه، واإلنسووان لووه داللتووه، 
ة واحود ، لكون داللوة اإلنسوان علوى بنوي آدم غيور داللوة البشور علوى بنوي آدم، والبشر لوه داللتوه، يودالن علوى حقيقو

ن دلتا على بني آدم، اإلنسان يالحظ فيه سبب التسمية وهو النسيان، والبشر يالحظ فيه ظىوور بشورته بخوالف  وا 
 سائر الحيوان، بشرته غير ظاهر  مغطا  بالصوف.

ة، وبعو  العلمووا  ينفووي التورادف الووذد هووو التطوابا موون كوول أن هنوواك مون األلفوواظ مووا تظون أنىووا متطابقوو المقصوود
وجه، وكتاب الفرو  اللغوية ألبي هالل العسكرد، يبوين موا بوين األلفواظ مون فورو  د يقوة بتصورفا   ود ال تخطور 

 ، نعم؟ على البال، يعني: الجلوس والقعود مثاًل 
 طالب:......

الوا فووي القعووود: إنووه موون  يووام، والجلوووس موون اضووطجاع الفوورو  اللغويووة ألبووي هووالل العسووكرد، القعووود والجلوووس  وو
، جلوس مون اضوطجاع، ونوع علوى هوذا فوي القواموس، موا هوو بمسوللة منو ، يقوول: داللتوه علوى ذا  واحود  مثاًل 

وارد ، لكن يبقى أن كيفية الداللة على هذه الوذا  فوي فور ،  والوا: القعوود مون  يوام، والجلووس مون اضوطجاع، لوو 
هووذا الكووالم، القوواموس  ووال: القعووود هووو الجلوووس، يعنووي: مترادفووان، و يوول: القعووود موون  يووام،  أردنووا أن نطبووا مثوول

))إذا دخول أحودكم والجلوس مون اضوطجاع ونحووه، إذا أردنوا أن نقوول بىوذا الكوالم، وأردنوا أن نطبوا عليوه حوديث: 
ال  ائًموو اهووو اآلن إذا دخوول يكووون مضووطجعً  المسووجد فووال يجلووس حتووى يصوولي ركعتووين(( يحتوواج إلووى  ا ووائم، إذً ؟ اوا 

ال جلوس على تفريقىم؟ يحتاج إلى  عود، إذً  ، ثوم جلوس يلوموه اال يلومه ركعتوين، بينموا لوو كوان مضوطجعً  ا عود وا 
 على تفريقىم، ما هو بىذا الالوم على تفريقىم؟ هذا الالوم على تفريقىم.
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نصووع، لكون كيفيوة الداللوة علوى على كل حال داللة األكثر من لفظ على شي  واحود موجوود فوي اللغوة، وفوي ال
 هذا الشي  م  مالحظة األصل أصل الكلمة، م  مالحظة أصل الكلمة، وملخذ الكلمة، ال بد فيه من فر .

 أحسن هللا نلي .
 النوع الساد : اَّلستعارخ.

 وثااااااااااااااااي تشاااااااااااااااابيه باااااااااااااااا  أداخِ 
   فاااااااااااي مهتاااااااااااٍد وضااااااااااادِ  مثااااااااااانِ 

 و ا   ااااااااااااااااااااالموِ  و الحياااااااااااااااااااااخِ  
 ثااااااا ين ماااااااا جاااااااا   سااااااال  الليااااااانِ 

 ج

السادس االستعار  والساب  التشبيه،  الوا: لو  ودم التشوبيه علوى االسوتعار  لكوان أنسوب؛ لمواذا؟ ألن االسوتعار   نوعال
تشبيه إال أنىا بغير األدا ، فكي  نعرف االستعار  التي أحيل في تعريفىا على التشبيه والتشبيه الحوا؟ يعنوي: إذا 

 اك،  ووال لووك: هووذا الشووخع لووه شووبه، أنووا أعوورف شخًصوواسوومه عموورو، وأرد  أن تقربووه لشووخع معوو ارأيوو  شخًصوو
، فىوم يقولوون: األبتة، فال بد أن تلتي بويد ليراه، ثم تقوول: يشوبه ويودً  ا، هو ما رأى ويدً ايشبه هذا، فتقول: يشبه ويدً 

ال القوار  التشوبيه، فاألصول أن يقودم التشوبيه  االستعار  تشوبيه، فكونوك تحيول علوى مجىوول موا بعود عرفوه السوام  وا 
على االستعار ؛ ألن االستعار  عبار  عن تشبيه، لكن التشبيه باألدا ، وهذه بغير أدا ، فاألنسب تقديم التشبيه على 
االسوتعار ، لكوون االسوتعار   ووالوا: إن لىوا ارتبووال وثيوا بالمجوواو؛ إذ هوي نوووع مون أنواعووه، ومتولود  منووه، متولود  بووين 

فلصلتىا بالمجاو  دموها، لكن باعتبوار أن لىوا صولة بالمجواو، ولىوا المجاو والتشبيه، فىي مجاو عال ته التشبيه، 
صولة بالتشوبيه، ينبغوي أن تكوون االسوتعار  بعود المجواو وبعود التشوبيه، واألمور سوىل يعنوي التقوديم عنودهم لوه  اأيًض 

 وجه عندهم؛ ألنىا أبل  من التشبيه فاستحق  التقديم من هذه الحيثية.
 أدا " يعنووي: موو  حووذف األدا ، أدا  التشووبيه، علووى مووا سوويلتي، وحووذف وجووه تشووبيه لشووي  بشووي  بووال "وهووي ووال: 

الشووبه، وحووذف المشووبه فووي االسووتعار  التصووريحية، وحووذف المشووبه بووه فووي االسووتعار  المكنيووة، وهووذه أمووور تعوورف 
 تفاصيلىا من التلخيع وشروحه.

ُِ{}َأَو َمان َ ااَن مَ وكالحيا  كالمو :  * و ا  التشبيه  المو " أداخ"ب   كوالمو   [( سوور  األنعوام188)] ْيًتاا َفَ ْحَيْيَناا
فىووديناه، والحيووا  مسووتعار  للىدايووة، كووالمو  والحيووا  فكوول  وكالحيووا ، المووو  مسووتعار للضووالل، يعنووي: كووان ضوواال  

 منىما استعار .
ُِ{}َأَو َمن َ اَن مَ : -جل وعوال-المىتدد هو الحي، وضده هو المي ، في  ول هللا  "في مهتٍد وضدِ"  ْيًتاا َفَ ْحَيْيَناا

 فىديناه، وهذا ظاهر. أد: كان ضاال   [( سور  األنعام188)]
}َوآَيٌة لَُّهْم اللَّْيُن َنْسَلُ   " سل  الليِن"أد: التشبيه الذد جا   "ما جا "التشبيىين  وضدِ  مثِن * ث ين" مهتدٍ "في 

لجلد، جلد الدابوة إذا سولخ وأبوين منىوا ظىور ، كانو  الدابوة األصل أن السلخ يكون ل [( سور  يووس37)] ِمْنُه النََّهاَر{
هذه أو الشا  أو الخروف أو ما أشبه ذلوك مغطوا  بالجلود الوذد فو وه الشوعر، فواذا سولخ هوذا الجلود ظىور  كظىوور 

 النىار، فسلخ الليل استعار  من سلخ جلد الدابة م  حذف األدا  وحذف المشبه. 
 نعم.

 هللا نلي . أحسن



 13 

 ب : التشبيه.النوع السا
 وماااااااااا علاااااااااى اشاااااااااترا  أمااااااااار دَّل
 والشااااااااارت ثهناااااااااا اقتراناااااااااه معاااااااااا

 

 ماااااا  غيااااااِر التشاااااابيه حيااااااث حاااااا  
 وقعااااااااااااا اأداتااااااااااااه وثااااااااااااو  ثياااااااااااارً 

 

 في النوع الساب : التشبيه. -رحمه هللا تعالى-الناظم  يقول
 موووووووووو  غيووووووووووره التشووووووووووبيه حيووووووووووث حووووووووووال  ج  ومووووووووووووووا علووووووووووووووى اشووووووووووووووتراك أموووووووووووووور دال

 ج

ومجوورور متعلووا بووو)دال( اشووتراك أموور مضوواف إليووه، دال األلوو  ألوو  )مووا( هووذه خبوور مقوودم و)علووى اشووتراك( جووار 
إطال ، م  غيره التشبيه مبتدأ مؤخر، فعلى هذا يكون التشبيه ما على اشتراك أمر م  غيره، يشتركان فوي شوي  
م يسمى وجه الشبه، ويكون هذا االشتراك اشتراك المشبه بالمشبه به بواسطة األدا ، حيث حال، فالتشبيه هو الكوال

 الدال على اشتراك أمر م  غيره في معنًى بينىما، معنًى يجم  بينىما، وهو وجه الشبه.
التشبيه الشرل أن يقتورن بواألدا  )معوا( هوذه األلو  ل طوال ، مو   "اقترانه م  * أداته"" في التشبيه ثهنا "والشرت

 أداته، ا ترانه م  أداته، إذ لو لم تقترن به األدا  لصار استعار .
 هاهنوووووووووووووووا ا ترانووووووووووووووه معوووووووووووووووا رلوالشوووووووووووووو

 ج 
 ج

 و عووووووووووووووووووووا اأداتووووووووووووووووووووه وهووووووووووووووووووووو كثيوووووووووووووووووووورً  
 ج
 ج

، أركووان التشووبيه أربعووة: المشووبه، والمشووبه بووه، اكثيوورً  اصووفة مقدمووة لمفعووول مطلووا فيكووون المعنووى: و وو  و وًعوو اكثيوورً 
ال فاسوووتعار ، و  اواألدا  ووجوووه الشوووبه، ويقوووول أهووول البيوووان: موووا فقووود األدا  لفًظووو أدوا  إن  ووودر  األدا  فىوووو تشوووبيه وا 

ثل، وم ثل، وكلن، وتودخل األدا  علوى المشوبه بوه، األدا  تودخل علوى المشوبه بوه، إذا  لو : ويود  التشبيه: الكاف، ومِّ
كاألسوود، فالمشووبه بووه األسوود، والمشووبه ويوود، فوودخل  األدا  علووى المشووبه بووه، إال إذا أريوود المبالغووة، فيقلووب التشووبيه، 

َ ااا{}فتوودخل األدا  علووى المشووبه، وذلووك فووي  ووولىم:  فكوولنىم جعلوووا الربووا هووو  [( سووور  البقوور 872)] ِننََّمااا اْلَبْيااُ  ِمْثااُن الرِ 
و  ياسً  على الربا، وهل هذا مراد؟ ليس هوذا موراد، لكونىم مون بواب المعانود  والمكوابر   ااألصل في الحل، والبي  جو 

ال ال يتفقون أن البي  هو األصل.  جعلوا الربا هو األصل، والبي  مقيس عليه، وا 
 هللا نلي . أحسن

 :االعقد الخام : ما يرج  نلى مباحث المعاني المتعلقة باألح ام، وثي أر عة عشر نوعً 
 النوع األول: العام الباقي على عمومه.

 وعااااااااااااااااااااااااز نَّل قولااااااااااااااااااااااااه: )وهللا
 وقولاااااااااه: )خلق ااااااااام مااااااااان نفااااااااا ِ 

  ج

 ب ااااااان شاااااااي ( أ  علااااااايم  ا ثاااااااو 
 واحااااااااااااادخ( فخااااااااااااا ِ دون لاااااااااااااب ِ 

 ج

باحووث المعوواني، ومعرفتووه موون أهووم المىمووا ، نعووم األلفوواظ معرفتىووا مىمووة، وهووي فيمووا يرجوو  إلووى م الخووامسالعقوود 
ظوروف المعواني، فالمعواني ال تقووم إال بللفواظ، فمعرفوة األلفواظ مىموة، لكون معرفوة المعواني أمور ال بود منوه، كيوو  

 يفىم لسان القرآن؟ كي  يعمل بالقرآن أو السنة إال إذا عرف المعاني!
 نلى مباحث المعاني المتعلقة باألح ام ما يرج   الخام :العقد 

 يعني: المعاني التي لىا أثر كبير في األحكام. 
 : اوثي أر عة عشر نوعً 
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النوع األول: العام البوا ي علوى عموموه، عنودنا عوام وخواع ومطلوا ومقيود، وعنودنا ناسوخ ومنسووش، وعنودنا أشويا  
مون غيور حصور، وضوده  ام موا يشومل شويئين فصواعدً كثير  تتعلا بىذا، مون أهوم موا يبحوث فوي علووم القورآن، فالعوا

 .االخاع، وهو ما ال يتناول شيئين فصاعدً 
: العوووام البوووا ي علوووى عموموووه؛ ألن عنووودنا عوووام بوووا ي علوووى عموموووه، وعوووام مخصووووع، وعوووام يوووراد بوووه األولالنووووع 

، والعوام الخصوع، العام البا ي على عمومه هذا هو المحفوظ الذد لم يدخل فيه تخصيع، بوا ي علوى عموموه
، المتكلم حينما تكلم بىذا اللفظ العام ال يريود منوه جونس أفوراد االذد أريد به الخصوع من األصل ال يتناول أفرادً 

هذا اللفظ، إنما يريد منه بع  األفراد، فىو عام يراد به الخصوع من  بول الموتكلم، لكون لوو كوان الموتكلم حينموا 
، ثووووم بعوووود ذلووووك أورد مووووا يخوووورج بعوووو  هووووذه األفووووراد صووووار موووون العووووام تكلووووم بىووووذا اللفووووظ العووووام يريوووود جميوووو  األفووووراد

 المخصوع.
 : العام الباقي على عمومه.األولالنوع 
 :  ل وندر أن يوجد عام محفوظ با   على عمومه. يعني "وعز"

مكون أن يخورج هوذا محفووظ، عوام محفووظ، هول ي [( سوور  البقور 828)] }َوه ُ ِبُ نِ  َشْيٍ  َعِليٌم{وعو إال  وله تعوالى: 
عووالم بكوول شووي  وعلوويم بكوول شووي ، علوويم  -جوول وعووال-فوورد موون أفووراد مووا يعلووم عوون هووذه اآليووة؟ ال يمكوون، وهللا 

لمون ينفوي صوفة العلوم مون طوائو  المبتدعوة، أو يفور  بوين الكليوا  والجوئيوا ،  ابالكليا ، عليم بالجوئيا ، خالفً 
 ال تخفى عليه خافية، فىذا العموم محفوظ. -جل وعال-هللا  فيقول: يعلم الكليا ، وال يعلم الجوئيا  كالفالسفة،
 وعااااااااااااااااااااااااز نَّل قولااااااااااااااااااااااااه: )وهللا

 ب ااااااان شاااااااي ( أ  علااااااايم  ا ثاااااااو   ج
 

 فىذا با   على عمومه.
 يعني: بالنصب على  وله المستثنى المنصوب على االستثنا . "وقوله"
ان نَّْفاٍ  َواِحاَدٍخ{} يعنوي: هول يخورج مون هوذا مون اإلنوس أحود؟ : "خلق م من نفِ  * واحدخ""وقوله ( 1)] َخَلَقُ ام مِ 

هل يخرج مون البشور فورد مون األفوراد، موا ترجو  إلوى هوذه الونفس الواحود ؟ ال، فىوو محفووظ وبوا   علوى  [سور  النسا 
 عمومه.

وكولن المؤلو  ويتبو  فوي هوذا  ))كلكوم آلدم((فىذا جا  عام لجمي  البشر، فكلىوم مون ذريوة آدم:  "فخ ِ دون لبِ "
ي النقاية، أنه ال يوجود عوام محفووظ إال هواتين اآليتوين، وموا عودا ذلوك كول عمووم مخصووع، ال يوجود السيوطي ف

( سوور  22)] }ِننَّ ه َ ََّل َيْظِلاُم النَّااَ  َشاْيًىا{عموم محفوظ في القرآن إال هاتين اآليتين، وهذا الكالم لويس بصوحيح 
ال على عمومه؟ نعم على عمومه  [يونس علوى عموموه،  [( سوور  الكىو 29)]  َيْظِلُم َر َُّ  َأَحًدا{}َوََّل مخصوع هذا وا 

وهوووو يووورد علووويىم، يووورد علوووى مووون يقوووول بىوووذا القوووول، اسوووتعر  العموموووا  فوووي  -رحموووه هللا تعوووالى-شووويخ اإلسوووالم 
مون العموموا  المحفوظوة، فوي ور وة، فكيو   االفاتحة، وفي الور ة األولى من البقر ، فلوجد من ذلك عدد كبير جد  

 .-رحمه هللا تعالى-قرآن كله؟! وهذا موجود في الفتاوى لشيخ اإلسالم في ال
 أثاب م هللا.

 الثاني والثالث: العام المخصوص والعام ال   أريد به الخصوص. النوع
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 وأول شااااااااااااااااع لمااااااااااااااان أقاساااااااااااااااا
 وأول حقيقااااااااااااااااااااااااة والثاااااااااااااااااااااااااني
 قرينااااااااااة الثاااااااااااني ُتاااااااااار  عقليااااااااااة
   والثااااااااان جاااااااااز أن يااااااااراد الواحاااااااادُ 

 سااااااااوالثاااااااان نحاااااااو يحسااااااادون النا 
 مجاااااااااااز الفاااااااااارق لماااااااااان يعاااااااااااني

 ُتاااااااااااااار  لفظيااااااااااااااة اوأول قطًعاااااااااااااا
 فياااااااااااااااااه وأول لهااااااااااااااااا ا فاقااااااااااااااااادُ 

 

 : -رحمه هللا تعالى-يقول الناظم 
 النوع الثاني والثالث من العقد الخام  التي ترج  نلى مباحث المعاني المتعلقة باألح ام 

، والعام الذد أريود بوه الخصووع، النوع الثاني والثالث لما ذكر العام البا ي على عمومه يقابله العام المخصوع
وعرفنووا الفوور  بينىمووا، العووام المخصوووع فووالمتكلم حينمووا تكلووم بوواللفظ العووام يريوود جميوو  األفووراد، ثووم بعوود ذلووك تكلووم 
بكالم يخرج بع  هذه األفراد، والعام الذد أريد بوه الخصووع مون األصول تكلوم بواللفظ العوام وهوو ال يريود جميو  

 األفراد إنما يريد بعضىم.
، اأد: تتب ، واألل  ل طال ، العام المخصوع كثير جد   "لمن أقاسا"أد: كثر  "شاع"العام المخصوع  ""وأولٌ 

 ، ثم يخرج بع  هذه األفراد بمخصع، هذا كثير وشائ  في النصوع. ايلتي نع يتناول أفرادً 
والثووان والمووراد بووه العموووم، العووام العووام الووذد أريوود بووه الخصوووع، إذا كووان األول شووائ  فالثوواني أ وول منووه،  ""والثااانِ 

 الذد أريد به الخصوع.
فىو من العام الوذد أريود بوه الخصووع  -صلى هللا عليه وسلم-والناس المراد بىم النبي  "نحو: يحسدون الناسا"

لىم الناس( هل معنى هذا أن )الذين  ال  [( سور  آل عمران173)] }الَِّ يَن َقاَل َلُهُم النَّاُ  ِننَّ النَّاَ  َقْد َجَمُعوْا َلُ ْم{
صوولى هللا عليووه -؟ هوول جميوو  النوواس جووا وا إلووى النبووي -صوولى هللا عليووه وسوولم-جميوو  النوواس جووا وا و ووالوا للنبووي 

و الوا له: إن جمي  الناس بما فيىم هذا القائل وبما فيىم المقول له  د جمعوا لكم؟ يعني: إن الناس يشمل  -وسلم
م  لىم؛ ألن اللفظ عام، لكن هل هذا مراد؟ هذا غير مراد، فىوو  الذد جا ، ويشمل الذين جمعوا، ويشمل الذين ج 

( 173)] }ِننَّ النَّاَ  َقْد َجَمُعوْا َلُ اْم{من العام الذد يراد به الخصوع، فالذد جا  شخع واحد، نعيم بن مسعود 
 أبو سفيان ومن معه، فىذا من العام الذد أريد به الخصوع. [سور  آل عمران

}ِننَّ األول حقيقووة، العووام المخصوووع حقيقووة، اسووتعمال فيمووا وضوو  لووه، اإلنسووان، جوونس اإلنسووان:  حقيقااة" لٌ "وأو
نَساَن َلِفي ُخْسٍر{ هذا حقيقة، استعمل في كل الناس، إال من استثني، فىو اسوتعمال حقيقوي،  [( سور  العصر8)] اْلِْ

هل هذا استعمال فيما وض  له؟ خلونوا نمشوي علوى موا يريود،  [مران( سور  آل ع173)] }الَِّ يَن َقاَل َلُهُم النَّاُ {لكن 
وعلووى تقريوور مذهبووه فووي جووواو المجوواو، يقووول: النوواس لوويس بحقيقووة؛ ألنووه اسووتعمل اللفووظ فووي غيوور مووا وضوو  لووه، 
األصل أن الناس لفظ عام يشمل الجمي ، فاستعمل باوا  شخع واحد، فىو استعمال للفظ في غيور موا وضو  لوه 

 فىو مجاو.
 أول حقيقووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووة والثووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووانيو 

 

 مجوووووووووووووووواو الفوووووووووووووووور  لموووووووووووووووون يعوووووووووووووووواني 
 

، موثاًل  [( سوور  البقور 882)] }َواْلُمَطلََّقااُ  َيَتَر َّْصاَن{المثال للعام الذد يراد بوه الخصووع، العوام المخصووع:  عرفنا
لويس  آليسة، و بل الدخول مثاًل أخرج منه الحامل والصغير  وا [( سور  البقر 882)] }َيَتَر َّْصَن ِبَ نُفِسِهنَّ َثَ َثَة ُقُرَوٍ {
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، األموووة،  ووور ان وليسووو  ثالثوووة، المقصوووود أنوووه دخلوووه مخصصوووا ، فووواطال  العوووام فوووي العوووام عليىوووا توووربع أصووواًل 
طال  العام في العام الذد يراد به الخصوع على كالمه مجاو.   المخصوع حقيقي، وا 

 فر  ظاهر لمن تلمله. "والفرق لمن يعاني"
 الثاااااااااااني ُتاااااااااار  عقليااااااااااة قرينااااااااااة

 

 ............................... 
 ج

الفرو  بين العام المخصوع والعام الذد أريد به الخصوع، الفر  األول: أن العام المخصووع حقيقوة، والعوام 
الووذد أريوود بووه الخصوووع مجوواو عنووده، والفوور  الثوواني: أن الثوواني الووذد يووراد بووه الخصوووع  رينتووه عقليووة، يعنووي: 

بموا فويىم  -عليه الصال  والسالم-جمي  ما على وجه األر  من الناس جا وا للنبي العقل يدرك أن الناس كلىم 
، وبما فيىم من جا ، وبموا فويىم مون يعود لوه العود ،  رينوة العقول يولبى هوذا، فالثواني -عليه الصال  والسالم-النبي 

  رينته عقلية أن العام الذد أريد به الخصوع  رينته عقلية عن إراد  المعنى العام.
، والشوورل والصووفة وغيوور ذلووك موون المخصصووا  كاالسووتثنا  مووثاًل  "ُتاار  لفظيااة"العووام المخصوووع  "اقطًعاا"وأول 

 مخصصا  لفظية.
 الثاااااااااااني ُتاااااااااار  عقليااااااااااة قرينااااااااااة

 

 تاااااااااااااار  لفظيااااااااااااااة اوأول قطًعاااااااااااااا 
 ج

 يعني: الفر  الثالث بين العام المخصوع والعام الذد أريد به الخصوع. "والثان"
 فياااااااااااااااااه وأول لهااااااااااااااااا ا فاقااااااااااااااااادُ     أن يااااااااراد الواحاااااااادُ  جااااااااازوالثااااااااان 

 

( 173)] }الَّاِ يَن َقااَل َلُهاُم النَّااُ {أريد به الخصوع يجوو أن يراد بوه واحود، والمثوال ظواهر فوي هوذا:  الذدالعام 
شخع واحد، العام الذد يراد به الخصوع يجوو أن يراد به واحد، لكن العام المخصوع يجووو  [سور  آل عمران

نَساَن َلِفي ُخْسرٍ  }ِننَّ أن يراد به واحد:  هول يجووو أن يكوون المسوتثنى  [( سوور  العصور3-8)] ِنَّلَّ الَِّ يَن آَمُناوا{*  اْلِْ
 أكثر من المستثنى منه؟ يجوو أن يكون أكثر من المستثنى منه؟ 

 طالب:......
أ وول الجموو ؛  خوالف، لكوون هول يجوووو أن يسوتثنى جميوو  األفوراد مووا يبقوى إال واحوود؟  والوا: ال بوود أن يبقوى موون العوام

 ولذا يقول:
 ...............................    أن يااااااااراد الواحاااااااادُ  جااااااااازوالثااااااااان 

 

للجواو  "له ا فاقد"العام المخصوع،  "وأول"يراد به المفرد بال خالف، واآلية دليل على ذلك، فيه متعلا بو)يراد( 
و  ال: عندد لك عشر  دراهم إال سبعة، المذكور، فا د أد: فال يستثنى أكثر من النص  عند بع  أهل العلم، ل

باطوول، عنوودد لووك عشوور  إال  ا ووالوا: االسووتثنا  باطوول؛ ألنووه اسووتثنا  أكثوور موون النصوو ، لووو لووم يبووا  إال واحوود أيًضوو
 تسعة، بحثوه في باب اإل رار، لكن يستثنى أ ل من النص  جائو، وأكثر جائو إذا بقي أ ل الجم  عند بعضىم.

 لى عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.هللا وسلم وبارك ع وصلى


